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Literárně-dramatický obor

Workshop LOUTKOHERECTVÍ
pod vedením francouzské loutkoherečky

Maelane
Auffray
Dne
12.12.2015
uspořádal
literárně-dramatický obor pro
žáky LDO a veřejnost workshop
loutkoherectví. Původně měl
workshop vést Ivo Sedláček
(herec, muzikant, posluchač
DAMU), ale na poslední chvíli
došlo ke změně. Vedení
workshopu se ujala francouzská
loutkoherečka (v současné době
rovněž posluchačka DAMU v Praze), Maelane Auffray. Počet účastníků se vyšplhal na dvacet osob. Všichni
byli ještě před zahájením workshopu rozděleni do tří skupin. První skupinu tvořili nejmladší účastníci
(Krycnerová
Michaela,
Krycnerová
Dominika, Pirkl Miloslav, Schwabová
Viktorie, Schwabová Sofie, Kukuczka
Jan). Druhou skupinu tvořily již starší děti
(Kroupa Aleš, Saňáková Vendula,
Sedláková Adéla, Tomášová Daniela,
Skalická Aneta, Venclová Anděla, Rousek
Aleš, Šimková Karolína). Nejstarší
skupinou byli dospělí. Skupina dospělých
byla sice nejméně početná, ale hravostí i
energií předčila obě předešlé skupiny.
Mezi dospělé „děti“ patřili Šimková
Eliška, Slaninová Tereza, Fiedler Tomáš,
Drimlová Natálie, Kaplanová Lenka, Klíž
David.
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Metodický postup Maelane Auffray byl u všech
skupin totožný. V úvodu se všichni seznámili.
Poté si prohlédli nespočet různých loutek, které
s sebou Maelane přivezla. Loutky byly druhově
různorodé (maňásci, marionety…atd.) Často
padala otázka, podle čeho se loutky rozdělují?
Většina loutek se (dle vysvětlení Maelane),
rozděluje dle technologie výroby a podle
odlišného technického vedení, tedy „oživení“
loutek. Loutky byly vyrobeny z různých
materiálů, nejčastěji ze dřeva, poté z látek,
z různých předmětů…atd. Účastníci si mohli
vyzkoušet vedení všech loutek, aby zjistili, jak
se s nimi různorodě pracuje a co všechno je
zapotřebí k jejich oživení (animování). Poté
pracovali střídavě s různými druhy loutek a
snažili se o vytvoření jednoduché situace či
příběhu, ve kterém by loutku plně využili a kde
by si mohli zároveň vyzkoušet, jaká úskalí se
za oživením loutek skrývá. Podle věku
účastníků Maelane měnila zadání a obtížnost
úkolů. Nejmladší účastníci si především
s loutkami hráli a bavili se tím, co všechno
taková loutka může představovat. Starší
účastníci již například pracovali ve dvojicích a
snažili se společně vést jednu loutku. Dospělí
např. pracovali ve dvojicích a ve skupinách. Ti
již v práci s loutkami hledali jistou grotesknost
a snažili se v drobných situacích vytvářet za
pomocí loutek skeče, kterými se nebavili pouze
diváci, ale i samotní herci. Také oproti ostatním
skupinám více pracovali s alternativními
loutkami, které byly vyrobeny z různých
materiálů.
Workshop měl od všech účastníků kladnou odezvu a tak přemýšlím, že by se zopakoval někdy v příštích
dvou letech.
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